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                  GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-128 - 60 

Krk, 08. lipnja  2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 128. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 08. lipnja (ponedjeljak) 2016. godine u 

Uredu Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 08:30 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila 

Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, 

stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,  Igor Hrast, stručni 

suradnik za održivi razvoj, Mladen Pavačić, stručni suradnik Odsjeka za proračun i 

financije, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena 

Cvitković, viši stručni referent  u Odsjeku  općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor 

Gržetić, osoba za održavanje internet stranica Grada Krka. 

 

Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je 

sljedeći 

 

      D N E V N I    R E D 

1. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Osnovna  škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje održavanja 

26. kampa mladih informatičara Hrvatske, koji će se održati od 23. lipnja do 3. srpnja 

2016. godine; 

 Nogometni klub „Krk“ iz Krka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje 

površine ispred tribina na asfaltnoj stazi, na prostoru S. C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu 

Krku, u cilju održavanja predstave za djecu; 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje prijevoza 

učenika IV. razreda škole na otok Rab, gdje će se održati XVI. susret djece četvrtih 

razreda otočkih osnovnih škola; 
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 Emanuela Lekić iz Krka, studentica 2. godine studija Akademije likovnih umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, - prijedlog o obustavi stipendije od strane Grada Krka obzirom 

da  prima Državnu stipendiju za  2016. /2017. godinu; 

 Šahovski  klub „Krk“ iz Krka, - zamolba  za sufinanciranje programa priprema i 

pomoći oko nastupa Katarine Bogdanić iz Vrha, na državnim, svjetskim i Europskim 

prvenstvima. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Darko Volarića iz Krka, Zagrebačka 28 – zamolba  za priključenje na KDS TV 

Grada Krka za objekt na adresi Smokvik 17 c u gradu Krku; 

b) Tena Rak iz Varaždina F. Bobića 25, - zamolba za korištenje javne površine u 

gradu Krku ispred Galerije „Decumanos“ radi izvođenja glazbe gitarom i 

pjevanjem, u vremenskom razdoblju od 16. – 24. srpnja 2016. godine; 

c) Očitovanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo o skoroj zabrani izvođenja 

građevinskih radova na području Grada Krka, sukladno Odluci o privremenoj 

zabrani izvođenja radova na području Grada Krka („Službene novine PGŽ“ broj: 

37/15); 

d) Mjesni odbor Poljica zamolba za: 

-  sufinanciranje popravka makadamskog puta od naselja Poljica do uvale Čavlena; 

- sufinanciranje popravka makadamskog puta od naselja Kapovci do naselja 

Brusići; 

               e) Tvrtka Tehnoval d.o.o. iz Njivica  ponuda za dobavu i ugradnju materijala i opreme  

javne rasvjete na novo uređenom dijelu Trga bana J. Jelačića u gradu Krku; 
                                f) Robert Rist iz Krka, A. Cesarca 10, - zamolba za produženje roka izvođenja 

građevinskih radova na z. č. 1385/47 k.o. Krk radi uređenja sjeverozapadnog dijela 

Trga J. bana Jelačića u gradu Krku; 

                                g) Očitovanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo o izvršenom izvidu korištenja 

pomorskog dobra na plaži „Jert“ u naselju Pinezići, na kojoj plaži temeljem 

koncesijskog odobrenja obavljaju ugostiteljsku djelatnost Kruno Mršić iz Pinezića, 

Lokvić 14 i Marica Depope Kristan iz Skrbčića, Skrbčići 1a.  

3.  Odsjek za gospodarstvo:  

                  a) Izvješće Odsjeka za gospodarstvo u vezi tijeka izrade GIS-a javne rasvjete za 

područje  Grada Krka, te prijedlog za angažman Franje Magaša za ucrtavanje  

kabelskih sustava javne rasvjete i mjernih mjesta za područje Grada Krka; 

        b) Izvješće Odsjeka za gospodarstvo u vezi rada stručnog tima za oblikovanje 

starogradske jezgre, te angažman tima za pomoć korisnicima i vlasnicima poslovnih 

prostora u starom gradu za period od 16. 06. – 15. - 07. 2016. godine.  

4. Obrt za ugostiteljstvo „Mocca“ vl. Marica Depope Kristan iz Pinezića, uvala Jert, 

zamolba  za izdavanje suglasnosti za produženje radnog vremena za Caffe bar 

„Mocca“  koji se nalazi na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić - Uvala Jert, u 

vremenskom razdoblju od 10.06. – 10.09. 2016. godine i to radnim danom do 02,00 

sata ujutro, a vikendom do 04,00 sata ujutro. 

5. Odluka o prijedlogu članice Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.  

6. Boris Boljšec iz Vrha, Staro Selo 52a, - zahtjev za naknadu štete zbog oštećenja vozila 

koje je prouzročio automatski podizni stupić u vlasništvu Grada Krka, dana 18. 

svibnja 2016. godine u 17,30 h na Trgu Krčkih glagoljaša u gradu Krku. 

7. Prijedlog I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu. 

8. Magdalena Sertić iz Krka, Busilak 9, zamolba za kupnju niše za pohranu urne na 

gradskom groblju u Krku. 
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9. Tvrtka SodaBlast d.o.o. iz Zagreba – ponuda za čišćenje javnih površina i grobnog 

spomenika na gradskom groblju u Krku hidrodinamičkim pranjem. 

10. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka, - ponuda za kupnju aparata za wifi signal i kamere za 

područje lučice Dunat. 

11. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka - ponuda za antivirusnu zaštitu bežičnog interneta. 
 

Ad 1. 

 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan,  te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za 

sufinanciranje održavanja 26. kampa mladih informatičara Hrvatske, koji će se 

održati od 23. lipnja do 3. srpnja 2016. godine,  te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 350,00 kn po učeniku 

/ sudioniku s područja Grada Krka.  

 

 Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka daje se suglasnost za korištenje površine 

ispred tribina na asfaltnoj stazi, na prostoru S. C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu 

Krku, u cilju održavanja predstave za djecu grupe Crazy show „Eldorado“ iz 

Zlatara za dan 19. lipnja 2016. godine.  

 

 Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za 

sufinanciranje prijevoza učenika IV. razreda škole na otok Rab, gdje će se 8. 

lipnja 2016. godine održati manifestacija „XVI. susret djece četvrtih razreda 

otočkih osnovnih škola“.  

 

Plaćanje će biti izvršeno po dostavi računa od strane prijevoznika.   

 

 Prihvaća se prijedlog Emanuele Lekić iz Krka, studentice 2. godine studija 

Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, o obustavi stipendije od 

strane Grada Krka obzirom da  prima Državnu stipendiju za  2016. /2017. 

godinu. 

Kako  naprijed navedena studentica prima Državnu stipendiju, temeljem članka 

5. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Službene novine 

PGŽ“ broj: 39/10), nakon primitka prve uplate Državne stipendije potrebno je u 

Proračun Grada Krka vratiti iznos od 3.500,00  kn (700,00 kn x 5 mjeseci) na žiro 

račun Grada Krka HR5824020061821500001, model 68, Poziv na broj: 7781- 

OIB uplatitelja, opis plaćanja: povrat stipendije iz razloga što je Odlukom o 

stipendiranju učenika srednjih škola i studenata propisano da student ne može 

primati stipendiju s dvije osnove u okviru istog stupnja obrazovanja. 

 

 Predlaže se Šahovskom klubu „Krk“ da za dobivanje novčanih sredstava vezanih 

za program priprema i pomoći oko nastupa Katarine Bogdanić iz Vrha, na 
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državnim, svjetskim i Europskim prvenstvima jave na  otvoreni natječaj za 

potpore malih vrijednosti.  

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić,  te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prima se na znanje zamolba Darka Volarića iz Krka, za priključenje na KDS 

sustav Grada  Krka, za objekt na adresi Smokvik 17 c u gradu Krku. 

Grad Krk trenutno nema preduvjeta za priključenje objekta na naprijed 

navedenoj adresi na KDS sustav Grada Krka.  

U narednom razdoblju planirana je izgradnja optičke mreže na predmetnom 

području, te će se time ostvariti preduvjeti za priključenje objekta na adresi 

Smokvik 17 c u gradu Krku, na KDS sustav Grada Krka.  

 

b) U Zaključku Gradonačelnika Klasa: 374-03/16-01/41, Urbroj: 2142/01-02/1-16-2, 

od 24. svibnja 2016. godine ispravlja se dozvoljeno vrijeme korištenja javne 

površine na Šetalištu Sv. Bernardina, na način da umjesto u vrijeme turističke 

sezone 2016. godine ispravno treba stajati „za dane 18. i 22. srpnja 2016. godine.   

 

c) Nalaže se komunalnom redaru Grada Krka da u narednom tjednu obiđe sva veća 

gradilišta na području Grada Krka, te upozori investitore i izvođače o skoroj 

zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka, sukladno 

uvodno navedenoj Odluci  o privremenoj zabrani izvođenja radova na području 

Grada Krka.   

  

d) - Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za sufinanciranje popravka 

makadamskog puta od naselja Poljica do uvale Čavlena, sukladno ponudi tvrtke 

Dabiskop d.o.o. iz Nenadića u iznosu od 21.000,00 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

            - Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za sufinanciranje popravka 

makadamskog puta od naselja Kapovci do naselja Brusići,  sukladno ponudi 

tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića u iznosu od 4.875,00 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica za dobavu i ugradnju 

materijala i opreme javne rasvjete na novo uređenom dijelu Trga bana J. 

Jelačića u gradu Krku u iznosu od 36. 938,25 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a kao i ponuda za uslugu inženjeringa i konzaltinga ovlaštenog inženjera 

elektrotehnike pri izvođenju radova iz naprijed navedene ponude u iznosu od 
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3.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetne ponude 

koje čine sastavni dio ovog zaključka).  

 

f) Na temelju članka 3. i 4. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na 

području Grada Krka, Robertu Ristu iz Krka, daje se suglasnost za izvođenje 

građevinskih radova na z. č. 1385/47 k.o. Krk, radi dovršenja uređenja zgrade i 

uređenja partera sjeverozapadnog dijela Trga J. bana Jelačića u gradu Krku do 

zaključno 01. srpnja 2016. godine.    

 

g) Prihvaća se očitovanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo o izvršenom izvidu 

korištenja pomorskog dobra na plaži „Jert“ u naselju Pinezići, na kojoj plaži, 

temeljem koncesijskog odobrenja obavljaju ugostiteljsku djelatnost Kruno Mršić 

iz Pinezića i Marica Depope Kristan iz Skrbčića. 

 

Predmet se upućuje na daljnje rješavanje Odsjeku za opće, pravne i kadrovske 

poslove radi utvrđivanja i naplate razlike  korištenja površine - terase koje 

koriste naprijed navedeni koncesionari.   

 

Ad 3. 

Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se izvješće Odsjeka za gospodarstvo u vezi tijeka izrade GIS-a javne 

rasvjete za područje Grada Krka. 

 

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da temeljem Ugovora o djelu, angažira 

Franju Magaša za ucrtavanje  kabelskih sustava javne rasvjete i mjernih mjesta 

za područje Grada Krka. 

 

b) Prihvaća se izvješće Odsjeka za gospodarstvo u vezi rada Stručnog tima za 

oblikovanje starogradske jezgre. 

Zaključkom Gradonačelnika Klasa: 363-05/15-01/27, Urbroj: 2142/01-02/1-16-26, 

od 19. siječnja   2016. godine vlasnici / korisnici poslovnog prostora u 

starogradskoj jezgri grada Krka dužni su do 01. srpnja 2016. godine provesti 

rješenje i urediti eksterijer poslovnog prostora, u skladu s verificiranim 

izvedbenim rješenjem, ukloniti sve materijale/reklamne objekte koji nisu u 

skladu sa novim rješenjem. 

 

Radi pomoći korisnicima i vlasnicima poslovnih prostora u starogradskoj jezgri 

oko provođenja rješenja, odobrava se sklapanje Ugovora o djelu za članove 

Stručnog  tima  za razdoblje od 01. lipnja do 15. srpnja 2016. godine u iznosu od 

5.000,00 kn neto.  
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Ad 4. 

Zamolbu Obrta za ugostiteljstvo „Mocca“ vl. Marica Depope Kristan iz Pinezića, uvala Jert, 

za izdavanje suglasnosti za produženje radnog vremena za Caffe bar „Mocca“  koji se nalazi 

na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić - Uvala Jert, u vremenskom razdoblju od 

10.06. – 10.09. 2016. godine i to radnim danom do 02,00 sata ujutro, a vikendom do 04,00 

sata ujutro, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Obrtu za ugostiteljstvo „Mocca“ vl. Marica Depope Kristan iz Pinezića, uvala Jert, daje 

se suglasnost za produženje radnog vremena za Caffe bar „Mocca“ koji se nalazi na 

području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić – uvala Jert, tijekom turističke sezone 2016. 

godine u vremenskom razdoblju od 10.06. – 10.09. 2016. godine i to radnim danom do 

02,00 sata ujutro ( od ponedjeljka do četvrtka), a vikendom (od petka do nedjelje) do 

04,00 sata ujutro. 

Ad 5. 

Odluku o o prijedlogu članice Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka  d.o.o. obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeću 

O d l u k u  

U Nadzorni odbor Zračne luke Rijeka d.o.o. predlaže se: DARINKA BRUSIĆ iz Krka, Jurja 

Križanića 13, kao zajednička  predstavnica Grada Krka i Općine Omišalj za članicu 

Nadzornog odbora Društva. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije«. 

Ad 6. 

Zahtjev Borisa Boljšeca iz Vrha, Staro Selo 52a, za naknadu štete zbog oštećenja vozila koje 

je prouzročio automatski podizni stupić u vlasništvu Grada Krka, dana 18. svibnja 2016. 

godine u 17,30 h na Trgu Krčkih glagoljaša u gradu Krku, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se zahtjev Borisa Boljšeca iz Vrha, za naknadu štete zbog oštećenja vozila koje 

je prouzročio automatski podizni stupić u vlasništvu Grada Krka,  dana 18. svibnja 

2016. godine u 17,30 h na Trgu Krčkih glagoljaša u gradu Krku. 

O spornom događaju obaviješteni su službenici PP Krk i prometni redar Grada Krka. 

Izlaskom prometnog redara na teren utvrđeno je da je stupić prije same nezgode 

nekontrolirano radio, te se podignuo neposredno prije prolaska vozila.   
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Obvezuje se JUO, Odsjek za proračun i financije da sa osiguravajućim društvom 

Wiener osiguranje riješi odnose u vezi naprijed navedenog zahtjeva za naknadu štete.  

Ad 7. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu, obrazložio je Mladen Pavačić te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuje se prijedlog I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu (vidi 

prilog predmetne izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu, koje čine sastavni 

dio ovog zaključka).  

 

2. Prijedlog I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu stupaju na snagu 

danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Grada Krka.  

 

Ad 8. 

Zamolbu Magdalene Sertić iz Krka, Busilak 9, za kupnju niše za pohranu urne na gradskom 

groblju u Krku, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave  donio 

sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća  se zamolba Magdalene Sertić iz Krka, za kupnju niše za pohranu urne na 

gradskom groblju u Krku.  

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da pripremi Rješenje o dodjeli niše za 

pohranu kostiju sukladno Odluci o grobljima („Službene novine PGŽ“ broj: 19/99) i 

Zaključku gradonačelnika Klasa: 022-05/08-01/8, Urbroj: 2142/01-02-MC-08-13, od 25. 

travnja 2008. godine.   

Ad 9. 

Ponudu tvrtke SodaBlast d.o.o. iz Zagreba, za čišćenje javnih površina i grobnog spomenika 

na gradskom groblju u Krku hidrodinamičkim pranjem, obrazložio je Zamjenik 

gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke SodaBlast d.o.o. iz Zagreba, za čišćenje javnih površina i 

grobnog spomenika na gradskom groblju u Krku hidrodinamičkim pranjem, u iznosu 

od 13.768,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).  
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Ad 10. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za kupnju aparata za wifi signal i kamere za područje 

lučice Dunat, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za kupnju i montažu novog uređaja za 

bežični Internet i kamere, za područje lučice Dunat u iznosu od 28.548,40 kn  u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Ad 11. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za antivirusnu zaštitu bežičnog interneta, obrazložio je 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za antivirusnu zaštitu bežičnog interneta  

u iznosu od 2.466,00 kn  u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

                                                                                                                 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 11.30 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                            GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                                          Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 


